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Campeonato Paulista Off Road 2018 
Regulamento Particular de Prova 

3ª Etapa – São Luiz do Paraitinga/SP 
29 de junho de 2019 

 
Organização: FASP – Federação de Automobilismo de São Paulo. 
Promoção / Realização: Paulista Off Road Esportivos. 
 

Entidades e Autoridades da Prova: 
 
Presidente FASP: José Aloizio Cardoso Bastos 
Comissário Desportivo FASP: Ricardo Annunziato 
Diretor de prova: Clayton Prado 
Secretaria de Prova: Ana Prado 
Cronometragem e Apuração: Totem 
 
Programação: 
23/05/19 – quinta-feira – Divulgação do Regulamento Particular da Prova e abertura das 
inscrições. 
29/06/19 – Sábado – Secretaria de prova, vistoria técnica e largada da 3ª. Etapa - total de 
aproximado 120 km. 
 
Cronograma do evento: 
 
28/06/19 – sexta-feira 
 
17h00 – Abertura da secretaria de prova e início das vistorias técnicas; 
20h00 - Briefing obrigatório (sem confirmação de presença). 
 
Local 
Praça Oswaldo Cruz (em frente à Igreja Matriz) - Centro – São Luiz do Paraitinga/SP. 
Coordenadas GPS: S 23°13’20.21” W 045°18’39.65” 
 
29/06/19 – Sábado 
 

07h30 - Início das vistorias técnicas, secretaria de prova; 
09h01 - Largada Técnica (Primeiro carro). 
 

Local 
Praça Oswaldo Cruz (em frente à Igreja Matriz) - Centro – São Luiz do Paraitinga/SP. 
Coordenadas GPS: S 23°13’20.21” W 045°18’39.65” 

 
13h00 - Inicio da chegada e almoço 
17h00 - Divulgação dos resultados 
18h00 - Premiação e encerramento 
 
Local 
Rancho do Mato 

Estrada Municipal do Rio Acima, s/n – Orris - São Luís do Paraitinga/SP. 
Coordenadas GPS: S 23°13’14.03” W 045°17’29.35” 
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Inscrições: 
 
Inscrições através do App do Paulista Off Road (instalar via Play Store / App Store) 
Informações: e-mail: inscricao@paulistaoffroad.com.br 

 
Categorias Super Master, Graduados e Turismo: 
 

Para depósito até 07/06, valor com desconto: R$ 400,00 e 1 (um) pacote de fralda geriátrica 
(mínimo 8 unidades); 
Para depósito até 21/06, valor com desconto: R$ 450,00 e 1 (um) pacote de fralda geriátrica 
(mínimo 8 unidades); 
Para depósito até 28/06, valor sem desconto: R$ 500,00 e 1 (um) pacote de fralda geriátrica 
(mínimo 8 unidades). 

 
Obs.: Obrigatória filiação CBA. 
 
Categorias Turismo light: 
 
Para depósito até 07/06, valor com desconto: R$ 240,00 e 1 (um) pacote de fralda geriátrica 
(mínimo 8 unidades); 
Para depósito até 21/06, valor com desconto: R$ 270,00 e 1 (um) pacote de fralda geriátrica 

(mínimo 8 unidades); 
Para depósito até 28/06, valor sem desconto: R$ 300,00 e 1 (um) pacote de fralda geriátrica 

(mínimo 8 unidades). 
 
 
Categoria Suzuki Off Road (Light): 
 

Os participantes com carros da marca Suzuki terão isenção no valor da inscrição e deverão 
somente fazer a doação de 1 (um) pacote de fralda geriátrica (mínimo 8 unidades).  
 
Esta isenção no valor da inscrição para participantes com veículos da marca Suzuki é válida 
para todas as categorias até atingir o limite de 30 carros.  
 
Os participantes que se inscreverem após o limite ser atingido, a inscrição será cobrada 

normalmente conforme valores da categoria que estiver inscrito.  
 
O valor da categoria Suzuki Off Road será o mesmo da categoria Turismo Light. 

Zequinhas  
 
Zequinhas 

 
Zequinha (Turismo, Turismo Light e Suzuki Off Road): 
R$ 50,00 cada 
 
Obs.: O valor com desconto deverá ser feito até a data do mesmo, caso contrário a inscrição só 
será aceita com o pagamento da diferença. 
 

Obs.: O almoço não está incluso na inscrição e será cobrado a parte na secretaria de prova, 
inclusive para participantes Suzuki. 
 
Conta para depósito: 
 
Banco do Brasil 
Ag: 4709-0 
C/C: 10994-0 
CNPJ:22.032.931/0001-04 
Paulista Off Road Esportivo Ltda-ME. 
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Obs.: Enviar comprovante para o e-mail: inscricao@paulistaoffroad.com.br e ter comprovante 
em mãos na hora de formalizar sua inscrição na secretaria de prova dia 28/06 (sexta-feira). 
 
Categorias: 
 
Super Máster – Liberado Qualquer instrumento de navegação, inclusive integrado. 
Graduados - Liberado Qualquer instrumento de navegação, inclusive integrado. 
Turismo – Liberado Qualquer instrumento de navegação, inclusive integrado. 
Turismo Light - Liberado uso de hodômetro eletrônico acoplado ao veículo, calculadoras 
programáveis e GPS. 
Suzuki Off Road (Light) - Liberado uso de hodômetro eletrônico acoplado ao veículo, 
calculadoras programáveis e GPS. 
 

Sistema de Comunicação: 
 
Fica liberado o uso de Rádio PY para todas as categorias. 
 
A organização fornecerá uma frequência na qual será monitorada pela direção de prova, 
equipe técnica e comissários da FASP. 
 
Ordem de Largada: 
 
A ordem de largada das categorias será Super Máster, Graduados, Turismo, Turismo Light e 

Suzuki Off Road (Light), podendo haver inversão na ordem de largada caso necessário. 
 
A ordem de largada será definida conforme o regulamento Geral do Campeonato Paulista de 

Rally Off Road 2019 – Regularidade. 
 
Haverá um intervalo de largada para o início de cada categoria de no mínimo 01 (um) minuto. 
 
Planilha: 
 
Será distribuído 1 (um) livro de bordo por veículo para todas as categorias, podendo ser 

entregue no briefing da etapa ou 05 (cinco) minutos antes do horário de largada oficial de 
cada competidor. 
 
A aferição oficial da prova será informada no Briefing da etapa. 
 
As medições foram realizadas tomando como referência a coluna do veículo. 
 
Sistema de apuração: 
 
Será instalado nos veículos dos concorrentes, antes da largada, um ou mais equipamento(s) 
de rastreamento por satélite que será de uso obrigatório durante toda a prova e só poderá ser 
manipulado ou removido pela organização. 
 

A responsabilidade pelo(s) equipamento(s) será do concorrente a partir do momento da 
instalação até a remoção por parte da organização ao final da prova. 
 
O competidor deverá assinar um termo de responsabilidade, no momento da entrega do(s) 
equipamento(s) onde assume a total responsabilidade sobre o(s) mesmo(s). 
 
O sistema de apuração está submetido ao Regulamento Técnico e Desportivo do Campeonato 

Paulista Off Road 2019 e aos seus eventuais adendos. 
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Premiação 3ª Etapa: 

 
Troféus de 1.º ao 5.º lugar, nas categorias: Super Máster, Graduados, Turismo, Turismo Light e 
Suzuki Off Road. 
 
Configuração da prova: 
 
3ª Etapa: Total de prova: Aproximadamente 120 km 
 

A prova passará pelos seguintes municípios, não necessariamente nessa ordem: São Luiz do 
Paraitinga, Lagoinha entre outros, sendo desenvolvida em estradas vicinais da região e 
propriedades particulares. 
 
As distâncias oficiais serão divulgadas na planilha (livro de bordo). 
Tipo de piso: Provas navegadas totalmente em terra, adequada ao tipo de esporte e 

deslocamento parte em terra, parte maior em asfalto. 
 
Reclamações: 
 
Eventuais reclamações deverão ser apresentadas de acordo com os procedimentos 
determinados pelo CÓDIGO DESPORTIVO DO AUTOMOBILISMO 2019, da CBA. 
Regulamentação: 
 

Este evento estará submetido ao CDA – Código Desportivo do Automobilismo 2019, ao 
Regulamento Geral de Rally de Regularidade 4x4 2019 da CBA, ao Regulamento Geral do 
Campeonato Paulista Off Road 2019 e aos seus eventuais adendos, que porventura sejam 
emitidos e ao Código Nacional de Trânsito. 
 

Responsabilidades: 
 
Ao realizar a sua inscrição, o competidor concorda com o presente regulamento e assume 
todos os riscos da competição, consigo ou com outrem, com seus veículos e equipamentos, 
isentando organizadores, promotores, supervisores e patrocinadores de qualquer acidente, 
independentemente do tipo ou natureza, que possa ocorrer antes, durante ou depois da prova. 
 

Apoio: 
 
O Campeonato Paulista Off Road 2019 tem: 
 

Patrocínio: Suzuki, F D Stands e Displays, Redd Promocional, SFI, Via Gastro Gastroenterologia 
e Endoscopia, Tulipa Rally, Supertire/Coopertires e Street Motors. 
 
Apoio: Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga. 
 

São Luis do Paraitinga, 23 de maio de 2019. 
 
Clayton Prado 
Diretor de Prova 
 


